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 نخستین رویداد هنری با موضوع طراحی و ساخت المان های نوروزیفراخوان شرکت در 

 اطالعات تکمیلی
 

 

در سطح شهر و  ینوروز یحال و هوا تیتقو ،یشهر یبه فضا یبخش تیمنظر و هو تیفیک یارتقا یدر راستا شابورین یشهردار یو ورزش یاجتماع ،یسازمان فرهنگ

 .کند یبرگزار م ینوروز یشهر یساخت و نصب المان ها ،یمسابقه طراح شابورین یبرا دیجد یها تیجذاب جادیا

 

، با در نظر گرفتن  یو هنر یفرهنگ یاز قطب ها یکیبه عنوان  شابوریدر خور شأن و نام ن یالمان یشود که با طراح یهنرمندان و عالقه مندان دعوت م هیکل از

شب و نور  دیدر نظر گرفتن د ،یباشناختیو ز یتیباشد، توجه به مسائل هو یقابل نگهدار زینوروز ن دیو فاخر که پس از ع تیفیبا ک یالمان یهمچون طراح ییارهایمع

 .مسابقه شرکت کنند نیو ... در ا تیو خالق یمتفاوت، داشتن نوآور ییایالمان از زوا دنید تیالمان، قابل یاصول یپرداز

 

   به آدرس شابورین یشهردار یها شیمراجعه به سامانه هما با 30/10/1398 تیلغا 25/10/1398 خیتوانند از تار یعالقه مندان و هنردوستان م هیکل

www.hamayesh.neyshabur.ir اقدام  هی، نسبت به ثبت نام اول (4و با در نظر گرفتن محورهای رویداد )ماده  شیشرکت در هما طیشرا قیضمن مطالعه دق

 .ندینما

 دهیآثار برگز  یدر روز سوم بوده و پس از داور هیو اختتام یدوم ، سوم و چهارم بهمن ماه خواهد بود . مراسم داور خیروز در تار 3زمان جشنواره آن به مدت  مدت

 یقرارداد ساخت اثر هنر شابوریبا صنعت دانشگاه ن طدفتر ارتبا قیاز طر زیبا طراحان برتر ن دهیبه نفرات برگز ینقد زهیو جا ریلوح تقد یشوند. عالوه بر اهدا یانتخاب م

 شود. یمنعقد م

 

 :طرح  چشم انداز -1

 نیشابور  شهر گردشگری و توریسم 

 نیشابور پایتخت فرهنگ، هنر و تمدن ایران 

 نیشابور، شهر سبز 

 نیشابور ، شهر خاطره ها 

 نیشابور، شهر انسان محور 

 

 اهداف طرح:  -2

 تقویت سیمای بصری شهر 

 ( …مکث و  ی، بلوارها ، فضاها نیادیها ، م ی) لچک یشهر یفضاها و رنگ آمیزی تیفیارتقاء ک 

 نوروز یباستان یها نییفرهنگ و آ یمعرف 

 یشهر تیمتناسب با نوروز و در نظر گرفتن هو ینشاط اجتماع جادیا 

 قویت الگوی شهر، هنرمند، شهروندت 
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 شور و حال و هوای نوروزی در شهر تقویت 

 ایجاد جذابیت های بدیع و مناسب برای گردشگران 

 

 معیارهای طرح ها: -3

 طراحی المان های با کیفیت، فاخر و نه صرفا مناسبتی قابل نگهداری پس از ایام نوروز 

 وانی با بستر طراحیمناسب بودن سایت محل نصب المان با طرح مورد نظر با توجه به عناصر شاخص پیرامونی و هم خ 

 توجه به مسایل هویتی و زیباشناختی 

 ایجاد حس تعلق و تعاملی بودن المان 

 نوآوری و خالقیت 

  عنوان نماد فصل بهار و نوروزتوجه به المان به 

 قابلیت رویت المان از زوایائی متفاوت 

 در نظر گرفتن دید شب و نور پردازی اصولی المان 

  اجتماعی احتمالی به المانتوجه به وندالیزم و آسیب های 

 با دوام و اقتصادی بودن طرح 

 

 :باشد می زیر شرح به 1398 نوروزی های المان طراحی محوری ایرویکرده -4

 محل فرهنگی های مولفه و بومی های مایه نقش از استفاده 

 نشاط و سرزندگی انگیزی، خاطره 

 شهر در رنگ و خالقیت و نوآوری 

 نوروزی رسوم و آداب و بهار 

 نوروز ایام با متقارن های مناسبت به توجه 

 شب برای طرح خاص پردازی نور همراه به ها المان طراحی 

 ( … و مکث فضاهای ، بلوارها ، میادین ، ها لچکی)  شهری فضاهای آمیزی رنگ 

 موجود ارزشمند بناهای و منطقه تاریخ به توجه 

 شهری هویت گرفتن نظر در و نوروز با متناسب اجتماعی نشاط ایجاد 

 معنوی و اخالقی مفاهیم و زندگی 
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 کات قابل توجه:ن -5

  محل پیشنهادی باشد و رعایت نکات مربوط به جزییات محل  توسط صاحب اثر الزامی است-می بایست متناسب با موضوعطراحان. 

 و  یمال ،یادار ،ییمراحل اجرا یاست از جانب برگزار کننده، در تمام یهیکنند. بد یمعرف ندهینما دیدر مراحل ثبت نام و پس از آن، با یهنر یگروهها

 آن است. یبر عهده اعضا میت یاعضا نیحقوق ب تیشده گروه، طرف اجرا کننده خواهد بود. رعا یمعرف ندهینما ز،یجوا یاهدا

  برای مکان های ذکر شده حتما شرایط محیطی، فنی و  خواهد بود و طراحان می بایست در طراحی المان ها 1پیوست شماره محل ها مطابق با –موضوع

 .اجتماعی خاص آن را در نظر بگیرند

o  محل ها بزودی از طریق همین سامانه بارگزاری خواهد شد.-در خصوص موضوع 1پیوست شماره 

 ها،  ابانیاز خ گرید یبرخ نیباشد و همچن یم یهنر دادیرو نیمورد نظر ا ژهیو و یبه صورت اختصاص 1شماره  وستیذکر شده در پ یمحل ها یتمام

 آن در نظر گرفت. یتوان برا یم یتیو ... که قابل ادهیعابر پ یبزرگراه ها، پل ها ژهیسبز، نقاط و یاز فضاها یبرخ ،یشهر یراه ها ادهیها، پ دانیم

  ب طراح بوده و عواقتکمیل فرم اصالت اثر توسط طراح الزامیست و مسئولیت عدم رعایت حقوق معنوی و کپی برداری از آثار سایر هنرمندان به عهده

 حقوقی آن به عهده وی خواهد بود.

 روش اجرا، مواد، ابزار و مانند آن  ک،یطرح ها، تکن شیرایدر و ،یآداب و اخالق حرفه ا تیهنرمند و با رعا یمختار است با همکارراهنما )منتورها(  تیم

و کسب امتیاز مناسب از شورای  راهنما تیمهنرمند و  یمطلوب در مرحله همفکر جهیمنوط به حصول نت ،یشنهادیطرح پ یینها رشیورود کند. شرط پذ

 خواهد بود.داوری 

 که در محدوده امکان و بودجه  یگریو هر روش د ینیساخت سازه تزئ ،یپارچه ا سهیمختلف استفاده از پارچه، پرچم، ر یوش هاتواند از ر یهنرمند م

 پروژه قابل اجرا باشد استفاده کند.

  خواهد بود در قالب طرح ماکت یا اسکیس اولیهجهت داوری ارایه آثار. 

 نتخاب متریال آثار به نحوی که ماندگاری آثار در مدت زمان طوالنی تضمین گرددا 

o بود خواهد نیشابور شهرداری با جشنواره محل در ماکت تهیه جهت متریال تهیه. 

 ورزشی شهرداری نیشابور خواهد بود تعلق به سازمان فرهنگی، اجتماعی لیه حقوق معنوی اثر برگزیده مک. 

 بودن اثر در هر مرحله،  یاست. احراز کپ ورزشی یاجتماع فرهنگی، سازمان دیبه طور قطع و جد مورد تاک دآورندگانیپد یو معنو یحقوق ماد تیرعا

 هیبه کل ییخواهد بود و پاسخگو زیسازمان ن نیا یو فراخوان ها دادهایرو ریدر سا گرید یها تیآثار شرکت کننده، مشمول محروم یعالوه بر حذف تمام

 باشد. یآن به عهده ارائه کنندگان آنها م یب قانونعواق

 هت رعایت حقوق شرکت کنندگان در مسابقه اعضای منتخب هیئت داوران حق حضور در مسابقه را نخواهند داشت. اعضای هیئت داوران در صورت به ج

 خواهند شد.هیئت داوران محروم و افراد ذیصالح توسط سازمان جایگزین  دردر جشنواره ، از حضور  شرکت

  کارفرما حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار منتخب در فرصت مناسب را برای خود محفوظ می دارد و هیچ یک از آثار منتخب مرجوع نخواهد شد 

 نمایند ذکر را شده طراحی محل کد ب فرم در بایستی می کنندگان شرکت پیشنهادی محل های-موضوع کدگذاری به توجه با. 

 می کنندگان شرکت شهری، مبلمان و درختان خشک تنه ،( پیاده و سواره پل عرشه – پل پایه)  ها پل طراحی ها، دیوارنگاری پیشنهادات خصوص در 

 .نمایند پیشنهاد مکان آن مناسبات اساس بر را نظر مورد طرح و ارائه را خود پیشنهادی های مکان ها محل-موضوع بررسی ضمن توانند

 باشد داشته نیز را پیشنهادی طرح تحویل و نصب اجرا، توانایی بایست می طرح، اسکیس یا اولیه ماکت ساخت و ارائه بر عالوه کنندگان شرکت. 

 نیاز مورد زمان مصرفی، مصالح سازه، وابعاد اندازه شامل مکتوب مشخصات با( رنگی ترجیحا) اولیه طراحی صورت به بایست می پیشنهادی های طرح کلیه 

 .گردد ارائه( نصب و ساخت طراحی،) شامل ب فرم مطابق هزینه پیشنهادی مبلغ و پیشنهادی المان ی زمینه طراحی و

 گردید خواهد عقد صنعت با ارتباط دفتر نیشابور دانشگاه با طرح اجرای دادقرار  داوران، هیئت توسط طرح تایید صورت در. 

 خواهد اعالم همایش برگزاری محل در همگان به آنالین صورت به داوران نتایج و داوری جشنواره سوم روز در منتخب های طرح  

  مختار است. نیز در اجرای طرح های منتخبکارفرما 

 محفوظ خواهد بود. شابورین یشهردار ، اجتماعی ورزشییفرهنگ یسازمان اجتماع یآثار منتخب اجرا شده برا یها یو انواع بهره بردار تیق مالکح 

 نامحدود می باشد.توسط طراحان ر و طرح های پیشنهادی اتعداد آث 
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 داری در طول جشنواره طراحی المان تنها به مناسبت نوروز بوده و اولویت با طراحی المان های فاخر )کسب امتیاز مناسب توسط هیئت داوران( و قابل نگه

 .به طور دائم می باشد

 ورزشی شهرداری نیشابور در سازمان فرهنگی، اجتماعی  تایید طراحان منتخب پس از کسب امتیاز مورد انتظار، ملزم به اجرا و نصب اثر هنری خود پس از

 محل مورد نظر می باشند.

 گردد. یپرداخت م زین یطراح نهیهز ،ییاجرا ی نهیشده، صرف نظر از هز رفتهیبه هنرمندان پذ 

 شودیو پرداخت م نییتع یفن یشورا یمتناسب با طرح، مواد و روش اجرا بر اساس کارشناس ،ییاجرا یها نهیهز. 

 به هنرمندان عودت داده نخواهد شد. یهنرمندان پس از داور تهیه شده یطرح ها 

  گواهی حضور در همایش صادر خواهد گردید.  ،شرکت کنندگان در همایش یتمام رایب ویدادرانتهای در 
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 جامعه مخاطب:-6

 هنرمندان و معماران 

  دانشجویان دانشگاه نیشابور و دانشکده هنر 

 ( سازمان های مردم نهادNGO) 

 انجمن های علمی دانشگاه ها 

 دانشجویان سایر دانشگاه های نیشابور 

 حضور برای سایر عالقه مندان با گرایش های مرتبط و همچنین کارمندان شهرداری وسازمانهای وابسته نیز آزاد است 

 

 اعضای راهنما )منتورها(: -7

1-  

2- 

3- 

 

 

 اعضای هیئت داوری: -8

1- 

2- 

3- 

 

 

 مهلت ثبت نام: -9

  ثبت نام از طریق سایت همایش های شهرداری نیشابور به آدرس   www.hamayesh.neyshabur.ir   30/10/1398لغایت  25/10/1398از تاریخ 

 انجام خواهد شد.

 

 

 

 مدت زمان پیشنهاد طرح، ساخت ماکت اولیه: -10

 1398دوم بهمن ماه : محل ها -زمان پیشنهاد طرح ها با توجه به موضوع -1

 1398سوم بهمن ماه  : زمان ساخت ماکت یا طرح اسکیس  -2

 1398چهارم بهمن ماه  : زمان داوری نهایی  -3

 

 نکته:

 گردد. نحوه ارائه آثار آزاد و به عهده طراحان بوده و بدیهی است الزم است طرح ها به صورت جامع و کامل ارائه -1

 تکمیل فرم های ثبت نام اولیه در سایت الزامی می باشد. -2

ریال می باشد که می بایست به صورت  800،000و برای سایر شرکت کنندگان  400،000 و اساتید دانشگاهی هزینه شرکت در همایش برای دانشجویان -3

 آنالین در سامانه همایش های شهرداری در هنگام ثبت نام پرداخت گردد.

 ر عهده شهرداری نیشابور می باشد.ناهار و میان وعده به تهی -4

 

http://www.hamayesh.neyshabur.ir/
http://www.hamayesh.neyshabur.ir/

